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STANOWISKO KONSULTACYJNE AMERYKANSKIEJ IZBY HANDLOWEJ W POLSCE

Dzialajqc w imieniu Amerykanska Izba Handlowa w Poisce’ (dalej AmCham”), w zwiqzku z
ogloszeniem dotyczqcym konsultacji projektu decyzji regulacyjnej dotyczcej okre&enia rynku
wIaciwego jako krajowego hurtowego rynku wiadczenia uslugi transmisji programów
telewizyjnych w celu dostarczania trefti telewizyjnych u2ytkownikom koncowym, ustalenia, 2e
na krajowym hurtowym rynku wiadczenia uslugi transmisji progranOw telewizyjnych w celu
dostarczania treci teewizyjnych u±ytkownikom koncowym wystçpuje przedsiçbiorca
telekomunikacyjny o znaczqcej pozycji rynkowej, wyznaczenia EmiTel sp. Z 0.0. Z siedzibq w
Warszawie jako przedsiçbiorcç telekomunikacyjnego 0 znaczcej pozycji rynkowej na
krajowym hurtowym rynku wiadczenia uslugi transmisji programów telewizyjnych w celu
dostarczania treci telewizyjnych uytkownikom koñcowym oraz nalo2enia na EmiTel sp. z
0.0. Z siedzibq w Warszawie obowiqzkow regulacyjnych, przedstawiam stanowisko Izby.

AmCham nie podziela zarówno planowanego rozstrzygniçcia, jak I argumentacji
zawartej w projekcie.

W ocenie Amcham Organ nieprawidowo przeprowadzil test trzech kryteriow, uznajqc, e
rodki wynikajce z prawa ochrony konkurencji nie stanowi4 wystarczajcego rozwi?zania dia
zidentyfikowanych problemOw oraz nie dostrzegl wystçpowania zjawiska rownowaflcej siy
nabywczej p0 stronie nadawcOw podmiotáw wielokrotnie silniejszych ekonomicznie od EmiTel
(zdolnych do samodzielnego prowadzenia emisji i wykorzystuj4cych r&ne alternatywne
platformy nadawcze jak Internet, kabet, satelita bth inne przekazy nielinearne np. Netflix).
Dodatkowo podnieO naIey, e polowa transmisji telewizyjnych realizowanych w Poisce jest
prowadzonych z infrastruktury podmiotów innych ani2eli grupa kapitalowa EmiTel. Istniejq
przyklady udanych wdro2en naziemnej tetewizji cyfrowej z infrastruktury podmiotOw trzecich
jak sieO MUX4 a obiekty te w wiçkszoci pozwalajqce uruchomiO duke moce s mo2liwe do
pozyskania na rynku hurtowym.

NieprawidTowo rOwnie± okreIony zostal rynek wlaciwy ze wzglçdu na brak substytucyjnoci
uslugi transmisji sygnau w r&nych platformach nadawczych jak satelita, IPW, kablowa I
naziemna oraz platforma LTE (ktora nie zostala uwzglçdniona w analizie, podobnie jak
przekazy nielinearne np. Netflix). Blçdnie ráwnie zosta{a ustatona pozycja rynkowa EmiTel
Sp. z 0.0. bez przeprowadzenia jakiegokoiwiek badania ekonomicznego, bqd± wykonania
testu SSNIP.

Amerykanska Izba Handlowa dziala w formie fundacji, wpisanej do rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych I zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladOw opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydzial Gospodarczy pod
numerem KRS:0000142057
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Prezes UKE rOwniez b1çdnie zidentyfikowa problemy dotyczqce rynku, bowiem jest to rynek
przetargowy, na ktorym do us{ugi transmisji dochodzi sic w drodze przetargu publicznego bd±
konkursu.

Jednoczenie proponowane obowiqzki regulacyjne wydajq sic byO nieadekwatne do
stwierdzonych barier skoro EmiTel zakupuje uslugi dosyTu na rynku, a na poziomie hurtowym
rynku mona pozyskaó inhrastrukturç, ktOra umo2liwia zbudowanie calej sieci MUX tak±e w
oparciu a wykorzystanie dutych mocy.

Rownie zakres oferty ramowej jest nieczytelny I stwarza zbyt duke ryzyko dia EmiTel oraz
nadawcOw zwizane z przerwami w emisji wywolanymi obowi?zkiem realizacji dostçpu.

Majqc powy2sze na uwadze nie popieramy powy±szego projektu.

Z powa±aniem,

Dorota Dqbrowska
Prezes Fundacji Amerykanskiej Izby Handlowej w Poisce
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